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  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2560 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในปี 2560 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทงัสิ น 13,130 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2559 ทีร้อยละ 5.42 โดยในปี 2560 รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญา และรายไดจ้ากการบริการลดลงเป็น 13,023 ลา้นบาท 

จาก 13,675 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.77 จากปีก่อนหน้า การลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจากยอดขายที

ลดลงในสายธุรกิจ Digital (เดิมคือสายธุรกิจ Mobile Multimedia) เนืองจากในปีทีผ่านมาบริษทัฯ  ไดมี้การปรับปรุง

เปลียนแปลงทิศทางการดาํเนินงานของสายธุรกิจนีใหมี้ความมนัคงและยงัยนื จากเดิมทีเน้นการจาํหน่ายโทรศพัท์เคลือนที 

มาสู่การดาํเนินธุรกิจดา้น Digital เต็มรูปแบบ ทงั Digital Network Digital Content และ Digital Solutions โดยธุรกิจทีจะ

เป็นกาํลงัสําคญัของสายธุรกิจนี คือ Digital Network ซึงทางบริษทัฯไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันาโครงข่ายวิทยุ

คมนาคมระบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio) และสถานีฐาน (Co-Tower) เพือเป็นการสร้างรายไดป้ระจาํให้กบัสายธุรกิจ

ต่อไป 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิ น 14,443 ลา้นบาท เพิมขึน 1,085 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 8.12 จากปี 2559 

สาเหตุหลกัมาจากการตงัสาํรองหนีสงสัยจะสูญ และตงัค่าเผือสินคา้ลา้สมยัของสายธุรกิจ Digital ซึงทางบริษทัฯ พิจารณา

แล้วว่าการตงัสํารองนีเหมาะสมกับการยุติการประกอบกิจการโทรศพัท์เคลือนที แต่ทังนีทางบริษัทฯ ก็ยงัดาํเนินการ

ใหบ้ริการหลงัการขาย (After-Sale Service) สาํหรับลูกคา้ทียงัใชสิ้นคา้ของบริษทัฯ อยู่ ในส่วนของอตัรากาํไรขนัตน้อยู่ที

อตัราร้อยละ 16.74 ซึงลดลงจากปีก่อนหนา้ทีมีอตัราร้อยละ 19.27 ซึงเป็นผลมาจากการลดลงของสัดส่วนการทาํกาํไรของ

สายธุรกิจ Digital ซึงได้รับผลกระทบจากการหดตัวของภาคบริโภค และการแข่งขันอย่างรุนแรงของตลาด

โทรศพัทเ์คลือนที อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายขายและบริหารรวมทงัสิ น 1,889 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 350 

ลา้นบาท  

ในปี 2560 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 486 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 3.18 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็นของ

ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ รวม 948 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้โดยสาเหตุหลกัมาจากการขาดทุนในสายธุรกิจ Digital  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทงัรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทงัสิ น 13,023 ลา้นบาท 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 4.77 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ 

สายธุรกจิ 

รายได้จากการขาย งานตาม

สัญญาและบริการในปี 2560  

(ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2559 (ล้านบาท) 
อตัราการเติบโต 

ICT Solution and Service 6,949 5,721 21.46% 

Digital (เดิม Mobile Multimedia) 1,334 3,336 -60.01% 

Call Center 818 962 -14.97% 

Utilities and Transportations 3,502 3,350 4.54% 

Technology Related Services 888 684 29.82% 

รายการปรับปรุงและระหว่างกนั -468 -407 14.99% 



2 

 

สายธุรกจิ 

รายได้จากการขาย งานตาม

สัญญาและบริการในปี 2560  

(ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2559 (ล้านบาท) 
อตัราการเติบโต 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการ (ก่อนรายการระหว่าง

กัน) 

13,023 13,676 -4.77% 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2560 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทงัสิ น 

6,949 ลา้นบาท ปรับตัวสูงขึนจากปีก่อนหน้าอยู่ทีอตัราร้อยละ 21.46 โดยในปีทีผ่านมา SAMTEL ได้เซ็นต์สัญญาใน

โครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 6,355 ลา้นบาท เช่น โครงการจดัซือและว่าจา้งบริการบาํรุงรักษาระบบ Core Banking และ

ระบบงาน Loan Origination จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มูลค่า 1,400 ลา้นบาท โครงการพฒันาระบบโทรคมนาคมทหาร 

จากกองบัญชาการกองทัพไทย มูลค่า 941 ล้านบาท โครงการรับจ้างรายการอุปกรณ์ขยายความจุระบบสือสัญญาณ 

Backhual ระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใตน้ํา กบับริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) มูลค่า 410 ลา้นบาท       

เป็นตน้ โดยบริษทัมีงานคงคา้งทียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ สิ นปี 2560 เป็นมูลค่า 8,313 ลา้นบาท 

สายธุรกิจ Digital (“SDC”) 

อนัเนืองมาจากการแข่งขนัทีรุนแรงในตลาดโทรศพัท์เคลือนทีจากทงับริษทัผูจ้าํหน่ายโทรศพัท์เคลือนที และผูใ้ห้บริการ

โทรศพัทเ์คลือนที เป็นผลใหร้ายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในปี 2560 ของสายธุรกิจ Digital ลดลงอย่างมาก 

ทงันีในปีทีผ่านมา บริษทัฯ  ไดป้รับเปลียนทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยเป้าหมายในการสร้างรายไดป้ระจาํจากการต่อยอด

และการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อนัประกอบไปดว้ยธุรกิจ Digital Network Digital Content และ Digital Solutions 

สายธุรกิจ Call Center (“OTO”)  

ในปี 2560 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 818 ลา้นบาท 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าในอตัราร้อยละ 14.97 อนัเนืองมาจากการลดลงของงานบริการออกแบบ พฒันา และติดตงั

ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ (Turnkey) อนึงบริษทัยงัคงมุ่งเนน้การสร้างรายไดจ้ากการให้บริการมากขึน อาทิเช่น 

การใหบ้ริการบริหารจัดการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) 

การให้บริการระบบศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) การให้บริการจัดหาลูกคา้

สัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) และการใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยใ์ห้บริการขอ้มูล (Maintenance 

Service) ซึงอตัรากาํไรขนัตน้ของบริษทัในปีทีปีทีผ่านมาอยูที่อตัราร้อยละ 15.0  โดยในปี 2561 นนั บริษทัยงัคงเน้นกลยุทธ์

ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนาํเสนอบริการใหม่ๆ เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

หนึงในปัจจยัหลกัทีช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจในกลุ่มบริษทัสามารถเติบโตขึน คือสายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนี

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการเติบโตขึนเป็น 3,502 ลา้นบาท จาก 3,350 ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือสูงขึน

ร้อยละ 4.53 โดยในปี 2560 รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการทีปรับตวัสูงขึนเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ

ให้บริการการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาของ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกัด หรือ 
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“CATS”  ซึงในปีนี CATS มีจาํนวนเทียวบินเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนืองเป็น 109,060 เทียวบิน จาก 95,715 เทียวบินในปีทีผ่าน

มา หรือสูงขึนร้อยละ 13.94   นอกจากนี  บริษทัมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจประเภท  Utilities   and   Transportations โดย

ในปัจจุบนั บริษทั  สามารถ  ย-ูทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าทงั

ในประเทศไทยและประเทศเพือนบา้น โดยมีการศึกษาทงัโรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลงังานนาํ และ

ธุรกิจสายส่งไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยในปัจจุบัน บริษทัได้รับอนุมติัจากทางรัฐบาลกมัพูชาในการสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จาํนวน 2,000 เมกะวตัต ์ในพืนทีเกาะกง ซึงบริษทักาํลงัจะเขา้เจรจาเพือลงนามใน Project Development 

Agreement (PDA) กบัประเทศกมัพูชา และบริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGAT 

(ผูรั้บซือไฟฟ้า) และคาดว่าจะมีการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจการรับซือไฟฟ้า (MOU of  Tariff) โดยเร็ว 

 

สายธุรกิจ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2560 เพิมขึนเป็น 888 ลา้น

บาท จาก 684  ลา้นบาทในปีก่อนหน้า หรือเพิมขึนในอตัราร้อยละ 29.82 โดยการเพิมขึนเป็นผลมาจากการเพิมขึนของ

รายไดจ้ากบริษทั วิชนั แอนด์  ซีเคียวริตี ซิสเต็ม จาํกดั ซึงดาํเนินธุรกิจดา้นระบบรักษาความปลอดภยั รวมถึงการติดตงั

กลอ้งวงจรปิดคุณภาพสูง  

ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง 3,006 ลา้นบาท เป็น 22,210  ลา้นบาท หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 

11.92 จากปีก่อนหนา้ สินทรัพยห์มุนเวียนปรับลดลง 3,202 ลา้นบาท เป็น 13,842 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรับตวัลดลงของ

ลูกหนีการคา้ ลูกหนีอืน และรายไดค้า้งรับ อยา่งไรกต็าม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับเพิมขึนเลก็นอ้ยเป็น 8,368 ลา้นบาทใน

ปีนี จาก 8,172 ลา้นบาทในปีทีผ่านมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนเป็น 2,646 ลา้นบาท จาก 2,211  ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือเพิมขึนร้อยละ 19.71 

ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้รวม 6,112 ลา้นบาท ลดลง 2,886 ลา้นบาท เทียบกบัสิ นปีทีผ่านมา การ

ลดลงของลูกหนีการคา้มีสาเหตุหลกัมาจากสายธุรกิจ Digital และสายธุรกิจ ICT Solution and Service 

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (หนีสินรวม หาร ส่วนของผูถ้ือหุ้น) ปรับตวัเพิมขึนเป็น 2.61 

เท่า จาก  2.19 เท่าในปีก่อนหนา้ ในขณะทีอตัราส่วนหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิมขึนเป็น 2.03 เท่า จาก 

1.67 เท่า ซึงมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที 1.00 เท่า ซึงลดลง เมือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้  
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บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานอยู่ที 2,429 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 952  

ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน 957 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปีนีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิมขึน 436 ลา้นบาท เป็น 2,646 ลา้นบาท 

แหล่งทีมาของเงินทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเท่ากบั 6,150 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 

1,757 ลา้นบาท ในขณะทีกาํไรสะสมในส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 4,087 ลา้นบาท   

หนีสินรวมของบริษทัฯ ลดลงเป็น 16,060 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน  

 


